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 Projeto de Lei nº 05/2018 
 
 Concede o Título de Cidadão Estrelense ao Sr. 

Julio Cesar Salecker dá outras providências. 
      

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Estrelense ao Sr. Julio Cesar Salecker,  empresário desta cidade. 
 

Art. 2º - A outorga do título referido no artigo anterior 
se dará na Câmara Municipal de Estrela, cuja designação da data e solenidade 
fica a cargo de sua Mesa Diretora. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Câmara Municipal de Estrela, 03 de julho de 2018.  
 
 
 

 
      

 
Marco Aurélio Wermann 
        Vereador de PV 
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Mensagem Justificativa 
Projeto de Lei nº 05/2018. 
 
 
 
 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 
 
É com satisfação que me dirijo à Vossas Excelências e 

apresento o Projeto de Lei em questão, que trata da concessão de titulo de 
Cidadão Estrelense ao Sr. Julio Cesar Salecker, que se encontra residindo 
em nossa cidade há 30 anos, com marcante atuação seja no meio empresarial,  
como comunitário..  

      
O homenageado, é natural de Santo Ângelo- RS, tendo 

nascido em 30/04/1964. 
 
Formado em Engenharia Agrícola e Eletrotécnica em 

Pelotas/RS em 12/1986, com 22 anos de idade. 
 
É casado com Claudia Argiles da Costa, cujo matrimônio 

realizou-se em julho de 1989, sendo que da união nasceram os filhos George 
Octávio da Costa Salecker, nascido no mês de janeiro/1997 e  Mariana da 
Costa Salecker, nascida em março de 1999 

 
Em 09/1987 transferiu sua residência para esta cidade de 

Estrela onde reside até a presente data,.para trabalhar na Indústria de Turbinas 
Hidráulicas Wirz, onde trabalhou até 1991. 

 
Nessa empresa exerceu atividades no levantamento, 

projeto e fabricação de 38 pequenas hidrelétricas espalhadas pelo Brasil, 
chegando ao posto de gerente de engenharia. 

  
.Trabalhou como topógrafo da Prefeitura Municipal de 

Estrela, no período de 1993 a 1994, tendo participado com proatividade e 
efetividade na implantação de: 

 Parque Princesa do Vale; 
 Alargamento da Av. Rio Branco; 
 Loteamento Popular III.; 
 Definição e Abertura da Avenida Matias Ruschel 

Sobrinho e relocação das Escolas Municipais Teutônia e Odilo A. Thomé. 
. 

Também exerceu a função de professor na EE 2º grau de 
Estrela, na disciplina de Física. 
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No ano de 1999 ingressou na Cooperativa de 

Eletrificação Rural de Teutônia – CERTEL, na função de engenheiro, 
posteriormente galgando o posto de gerente e atualmente diretor, sendo 
responsável pela implantação de quatro hidrelétrica e uma de energia solar. 

 
 Também foi responsável pela repotenciação e 

restauração da pequena hidrelétrica Augustin – CGH Boa Vista – Lª Geraldo, 
cuja culminância é a preservação da história de geração de energia elétrica no 
município de Estrela, agregando valor social/comunitário. 

. 
  
Da mesma forma desde 1998 até a presente data 

participa como membro  do CBTA - Comitê de gerenciamento da bacia 
hidrográfica Taquari-Antas, que agrega 120 municípios. 

 
Foi fundador, membro, Vice-Presidente e atual 

Presidente da – APASA – administradora do CSA – Colégio Santo Antônio., 
desta cidade 

Desde o ano de 2010 é membro da Loja Maçônica Ney 
José Reis, desta cidade. 

 
É Presidente desde 2013  do CRH – Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos – SEMA,  
  
Participa do CONSEMA – Conselho Estadual e Meio 

Ambiente – SEMA.e CODEVAT – Corede do Vale do Taquari, onde faz parte 
do. Conselho Fiscal 

 
Portanto, é justa a homenagem que se pretende prestar a 

essa ilustre pessoa que adotou nossa cidade como lar definitivo de sua família. 
     
Ante o exposto, esperando contar com a costumeira 

atenção dos Nobres Colegas, espero a aprovação da matéria.. 

 
Saudações 
 
 
 
      
Marco Aurélio Wermann 
       Vereador do PV 
 


